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 I 
 

KERAGAMAN HARI PERAYAAN 
 
 
Agama Hindu bukanlah agama yang mewajibkan keseragaman cara ritual dalam memuja Dewata. 
Hindu juga bukan agama yang mewajibkan keseragaman penentuan hari dalam merayakan hari 
raya dalam memuja Dewata. Ajaran Hindu menuntun umatnya melakukan kegiatan keagamaan 
sesuai prinsip universal Hindu yaitu disesuaikan dengan ‘desa-kala-patra’ (tempat-waktu-
situasi).  
 
Kapanpun waktunya, bagaimanapun caranya, bagi siapa saja yang memuja nama-nama Dewata 
yang bersumber dari kitab Weda dan kitab-kitab turunannya, dan atau mengimani kitab-kitab lokal 
yang berisi sistem kedewataan Hindu, mereka diakui sebagai Hindu.  
 
Oleh karena itu, mereka yang ingin menemukan keseragaman cara ritual dan waktu sembahyang 
orang Hindu di dunia akan gagal. Hindu di dunia dipertemukan oleh Kedewataan yang menjadi 
pokok pemujaan secara bersama. Dalam bahasa sederhana: “Asal memuja dewa Hindu, ya mereka 
Hindu. Bahasa dan tata cara ritual tidak harus sama, waktunya tidak wajib seragam.” 

 
Perayaan Śivarātri (dibaca: Shiwaraatri), atau bisa ditulis Siwaratri, bisa menjadi contoh. 
Perayaannya dilakukan di seluruh dunia. Śivarātri adalah perayaan Hindu tahunan, penghormatan 
kepada Dewa Siwa. Perayaan  ini juga dikenal sebagai “Malam Besar Siwa” atau Maha-Śivarātri.  

 
Dewata yang dimuliakan pada perayaan ini adalah sama dimana-mana, yaitu Śiwa. Mengenai 
penentuan tanggal dan pemilihan hari disesuaikan dengan kalender masing-masing wilayah yang 
berbeda jam dan posisinya terkait dengan lintasan matahari. Oleh karena itu jatuhnya hari perayaan 
Śivarātri di India sendiri berbeda-beda. 
 
Menurut kalender Hindu India Utara perayaan Śivarātri dirayakan pada bulan Phalguna sekitar 
bulan Pebruari/Maret. 
 
Sementara menurut kalender Hindu India Selatan perayaan Śivarātri dirayakan pada bulan Magha, 
masing-masing pada Krishna-Paksha (paruh bulan gelap) dan sebelum kedatangan Musim Panas.  
Masyarakat Hindu Tamil punya perhitungan kalender sendiri dalam melangsungkan perayaan ini.  
 
Di Negara Nepal hari Śivarātri disebut Maha Śivaratri. Negara ini menjadikan adalah hari perayaan 
Śivarātri sebagai libur nasional. Kalender merah. Pada hari perayaan Maha Śivaratri disebutkan 
setiap tahunnya selalu hadir lebih dari satu juta umat Hindu berziarah ke Kuil Pashupatinath, yang 
terkenal sebagai tempat pemujaan Śiwa. Tempat ini diakusi oleh UNESCO sebagai Situs Warisan 
Dunia, letaknya di Katmandu. Pusat perayaan yang dilengkapi pesta dan mandi suci (melukat 
dalam istilah Bali) dilakukan di Sungai Bagmati yang sangat disucikan. 
 



Perayaan Siwaratri di Nepal ditandai dengan berdatangannya ribuan sadhu (orang bijak dan 
pandita) dari penjuru negara Nepal dan India ke kuil suci Pashupatinath. Menurut data yang dicatat 
oleh pengelola Kuil Suci Pashupatinath (Pashupati Area Development Trust) sekitar 7.000 orang 
bijak dari berbagai klan dan sampradaya senantiasa hadir di kuil suci (pura) Pashupatinath setiap 
tahunnya. 
 
Di Nusantara tradisi perayaan Siwaratri masih dirayakan secara sinambung di kalangan penganut 
Hindu di Lombok. Disebutkan sebelum kemerdekaan atau sebelum terbentuk institusi Parisada, 
Siwalatri telah dirayakan oleh masyarakat Hindu di Lombok. Tempat perayaan di Pura Dalem di 
Lombok. Para Pedanda Śiwa kerajaan Cakranegara-Karangasem di Lombok melakukan secara 
turun-temurun tradisi ini. Sementara di Bali hanya kalangan keluarga tertentu yang merayakan 
tradisi ini. Setelah kemerdekaan Indonesia dan semenjak diakui Hindu sebagai agama resmi 
dimulailah pembinaan umat. Tradisi Siwaratri selanjutnya disebarkan secara massif ke masyarakat 
pemeluk Hindu di Indonesia melalui pembinaan umat yang diselenggarakan oleh Bimas Hindu 
dan Parisada Hindu Dharma. 
 
Jika dibandingkan satu tempat dengan tempat lainnya, kita jumpai keberagaman pedoman dan cara 
ritual, keberagaman perlengkapan/sarana ritual, keberagaman tempat peribadatan, perbedaan 
elemen brata, dan berbeda penentuan malam peringatan. Namun kesemuanya menganjurkan 
terjaga di Malam Siwa.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
II 
 

KITAB PEDOMAN BRATA SIWARATRI 
 
 

Di Nusantara perayaan Siwaratri memiliki pedoman tertulis yang dipakai acuan perayaan yaitu: 
Kakawin Śiwarātrikalpa (Lubdhaka) karya Mpu Tanakung. Kitab ini ditulis di era Majapahit, 
beredar dan disalin secara turun-temurun di kalangan tokoh umat dan kalangan kelompok 
mababasan (pembacaan, penembangan, dan pembahasan/penterjemahan) kitab-kitab berbahasa 
Kawi. Kitab ini sangat disucikan, dibaca dan dikuasai oleh lingkar kependetaan, dan wajib dikuasai 
oleh para pandita Śiwa. 
 
Selain Kakawin Śiwarātrikalpa terdapat lontar-lontar berbahasa Kawi (atau disebut secara umum 
sebagai bahasa Jawa Kuno) menganduk teks petunjuk khusus atau pedoman pelaksanaan Siwalatri; 
diantaranya yang disimnpan di Gedong Kirtya: Lontar Aji-Brata (no. 1875), Lontar Surya-
Sewana (no.2219) dan Lontar Kalepasan (1441). Lontar-lontar tersebut membahas bagaimana 
semestinya praktek ritual dan brata Siwaratri di Bali.  

 
Dalam teks Siwaratri di India ditemukan dalam beberapa kitab ternama seperti Siva Purana, 
Skanda Purana, dan Garuda Purana. Jika dalam Kakawin Śiwarātrikalpa nama pemburunya 
adalah Lubdhaka, dalam Siva Purana pemburunya bernama Rurudruha, dalam Skanda Purana 
bernama Kirāta, dalam Garuda Purana terdapat tokoh bernama Sundarasenaka, dan dalam 
Mahabharata versi Bengali karya Kasirama Dasa, nama pemburu yang muncul adalah Susvara. 
    
Di Kashmir dan Nepal, salah satu pedoman brata Siwaratra adalah kitab Maha Tantra Uttara 
Kamika (uttara kāmikākhye mahātantre) yang mengupas petunjuk umum “Arah Pelaksanaan 
Pemujaan Sivaratri di Bulan Magha (Feb-Mar)”. 
 
 
A. TATACARA ŚIWARĀTRI MENURUT KITAB “KAKAWIN ŚIWARĀTRIKALPA” 
 
 
Petunjuk brata atau arah pelaksanaan pemujaan Sivaratri dalam Kakawin Śiwarātrikalpa terdapat 
Sargah 36—37, terdiri 13 bait. Bagian sebelum sargah ini berisi pemaparan kisah perjalanan hidup 
Lubdaka, karenanya sering disebut juga sebagai Kakawin Lubdaka. 
 

 

 

 



 
Berikut kutipannya: 

 
Sargah 36 
 
1. ndatan ujarĕn gatinya-n apupul·-pupul· mankakĕn sakāpti niṅ akuŋ, tucapa sirāŋ 

girīndraduhitātiharṣa rumṅö wuwus· trinayaṇa, °irika sirātaña krama niŋ bratakya 
śiwaratry aminta pajarĕn·, tkap iṅ anambuta-ŋ brata mapeka tiṅkaha lawan prayoga 
waṅunĕn·//    
 
Kita tidak perlu menceritakan bagaimana mereka datang dan memenuhi semua 
kerinduan kekasih; 
Marilah kita berbicara tentang putri Girindra, yang sangat gembira mendengar apa yang 
dikatakan Trinayana (Śiwa). 
Dia kemudian bertanya tentang aturan ajaran brata (puasa pengendalan diri) yang 
disebut Malam Śiwa, dan meminta untuk diberitahu, 
Apa yang harus dilakukan jika ingin melaksanakan brata, dan ritus apa yang harus 
dilakukan. 

 
2. pataña nikiṅ lanānaḍah asiḥta kewala miras-iras kahulunan·, tajar-ajarĕn· tkap niṅ 

umulākna-ŋ brata kinahyunanku gawayan·, °apan iki liŋta yadyapi taman kaharṣan 
ikanaŋ bratāṣtu katmu, phala nika de nikaŋ jana mataṅhi riŋ magha kulĕm· catūrdaśa 
hirĕŋ//    
 
“Saya yang terus-menerus hidup sesuai keinginan-Mu meminta ini hanya untuk 
membuat penyerahan saya lengkap; 
Katakan padaku secara lengkap apa yang harus dilakukan seseorang untuk memenuhi 
ajaran brata Śiwaratri, karena itu adalah keinginanku untuk melakukannya.” 
Karena inilah yang Engkau katakan: ‘Sekalipun sumpah itu tidak dimaksudkan, 
sesungguhnya buahnya akan dituai oleh dia yang terjaga di bulan Mägha, pada malam 
keempat belas setengah gelap bulan itu’ .” 

 
3. rari sipi harṣa niŋ twas i kakanta māsku rumṅö tañanta ri kami, ṅwaṅ awarahe tuhan 

krama nikaŋ bratāḍika phalanya māsku rĕṅĕnĕn·, ṅuni-yuni lakṣaṇa niṅ umulaḥ yateka 
pituhun liṅ i ṅwaṅ i kita, karaṇa nikaŋ janāṅusira rudraloka luputeṅ kawaḥ sukasadā//  
0//    
 
“Adindaku, betapa senangnya saya, engkau milik saya yang paling berharga, 
mendengar pertanyaan adinda kepadaku; 
Aku akan memberitahumu, sayangku, aturan dari brata yang sangat baik - dengarkan 
baik-baik buahnya, 
Dan di atas semua itu adalah tanda orang yang melaksanakannya, jadi engkau harus 
memperhatikan baik-baik apa yang saya katakan; 
Melalui itu seseorang dapat mencapai surga Rudra dan membebaskan diri dari neraka, 
menuju berkah abadi. 

 



 
Sargah 37 
 
1. riṅ eñjiṅ i huwus niṅ aṅgĕlar anusmaraṇa ḍatĕṅa riŋ gurūgrĕha, manĕmbaha 

juØgāmwitāŋlekasakĕn brata sumuhuna pāda saṅ guru, ri sāmpun ika madyusāsisiga 
maṅgĕlarakna śiwānalārccaṇa, t:hĕr duluranopawāśa saha mona manigasana 
śudḍakaṅśuka//    
 
“Ketika pagi, setelah menerapkan pikiran pada konsentrasi pada dewa, engkau harus 
datang ke tempat gurumu; 
Anda kemudian harus bersujud dan meminta izinnya untuk melaksanakan brata, 
dengan menempatkan kaki guru di atas kepalamu. 
Setelah itu engkau harus mandi, membersikan gigi dan kemudian menyembah api Śiwa 
(śiwānalārccaṇa); 
Ini harus dibarengi dengan puasa (opawāśa) dan keheningan (mona), dan engkau harus 
mengenakan pakaian baru yang bersih. 

 
2. ri sāmpun i tlas nikaŋ rahina riŋ wṅi niyata mataṅhya tan· mrĕma, bhaṭāra śiwaliṅga 

kewala hinārccaṇa ri dalĕm ikaŋ surālaya, kumāra ṅuniweḥ gajendrawadanā 
rumuhuna sira kapwa pūjanĕn·, rikaŋ rajani yāma pāt· glarana krama nira manuta-ŋ 
sakabwatan·// 
 
“Setelah siang hari selesai Anda harus begadang tanpa henti di malam hari dan tidak 
pergi tidur; 
Lingga suci Bhatara Śiwa yang harus disembah di dalam bangunan suci, 
Kumara dan Gajendrawadana harus dihormati terlebih dahulu. 
Pada malam hari pada pembagian waktu keempat (yāma pāt) harus diperhatikan 
dengan baik tata cara, menggelar ritus selengkapnya. 

 
3. mnūr kañiri gambir ārjja kucubuŋ saha waduri putiḥ lawan kutat·, °aśoka saha 

nāgapuṣpa hana taṅguli bakula kalak· macāmpaka, saroja bhiru bāŋ putiḥ sahana niṅ 
kusuma halapĕn iŋ samaṅkana, makādi smi niŋ majārjja śulasiḥ pankara niṅ 
aṅārccaṇe sirā//    
 
“Bunga menur, kenyeri, gambir arja, kecubung dengan waduri dan putat putih, asoka 
dan nagapuspa, tanguli, bakula dan kalak dengan campaka; 
Teratai biru, merah dan putih, sebenarnya semua bunga yang ada maka harus anda 
ambil persiapkan – 
Yang pertama dan terutama pucuk lembut dari maja dan sulasih demikian bunga-bunga 
yang dipersiapkan orang yang menyembah-Nya. 

 
4. lawan sahana niŋ suganḍa makaḍūpa saha ghrĕta sudipa riṅ kulĕm·, °ikaŋ caru bubur 

p:haØn saha bubur gula liwĕt acarub atak wilis·, yateka pinakādi niŋ caru yadin 
dulurana phala pāna mātsyakā, samaṅkana kta-ŋ kramolaØhakneŋ sawṅi saka sayāma 
tan lupā// 
 



“Dan segala macam hal yang harum-harum harus digunakan sebagai dupa, dengan ghee 
dan lampu suci pada malam hari, 
Dan sebagai sesaji bubur susu dan bubur tetes tebu, dicampur dengan kacang polong 
hijau. 
Semua ini harus menjadi persembahan utama, sebaiknya Anda juga harus 
menemaninya dengan buah-buahan, minuman, dan makanan dari ikan-ikan. 
Ini, kemudian, adalah aturan yang harus Anda patuhi sepanjang malam, awasi waktu 
demi waktu, tanpa kehilangan kesadaran sedikitpun. 

 
5. mrĕḍāṅga sahanonyan-unyan asameni kapanalimurārip iŋ mata, yadin maṅucapa-ŋ 

kiduŋ rumasana-ṅ kakawin apasaṅ ārjja len nitā, sabhāgya kta yan· wruhaṅucapakĕn· 
sabarakathana riŋ samaṅkana, °awās katmu taŋ padāḍika tkap nikaṅ akathana 
lubdakātmaka//    
 
“Gendang dan semua jenis alat musik lain yang dimainkan bersama harus digunakan 
sebagai alat untuk menjaga agar tidak tidur terpejam mata – 
Bahkan melantunkan kidung atau menyibukkan diri dengan menembangkan kidung  
membahas kakawin, mementaskan arja atau pertunjukan, 
Tetapi akan sangat bermanfaat jika Anda kemudian dapat menceritakan kisah 
sabarakathana (Lubdhaka),  
Karena jelas bahwa dia yang menceritakan kisah jiwa Lubdhaka akan mencapai surga 
tertinggi. 

 
6. ri mokṣa nikanaṅ kulĕm· ri tka niŋ rahina masuṅa dāna riŋ sabhā, suwarṇna-śiwaliṅga 

dāna ri mahādwija paramasuśīla wedawit·, °asiŋ lwira nikaŋ ḍatĕŋ suṅana dāna 
sakawaśa hayo jugātulak·, t:hĕr kaluputeŋ turū ri rahinanya sagawaya hayo kuraŋ 
tutur·//    
 
“Ketika malam mulai larut dan siang tiba, berikan hadiah ke sabhā (kalangan pendeta); 
Sebuah lingga emas Śiwa harus menjadi hadiah Anda untuk para brahmana agung, 
yang sangat berbudi luhur dan ahli dalam Weda, 
Tidak peduli siapa yang akan datang, Anda harus memberinya hadiah sesuai dengan 
kemampuan Anda - jangan menolaknya! 
Selanjutnya jaga diri Anda dari tidur di siang hari seperti biasa, dan jangan sembrono 
dalam apapun yang Anda lakukan. 

 
7. huwus pwa katkān prasidḍa maṅulaḥ brata winuwusakĕn· tkap mami, kasor saphala 

niŋ mayajña tapa dāna ṅuni-yuni-n atīrtha de nikā, ri pūrwwa ni dadinya yadyapi 
sahasra niyuta ya mamuktya pātaka  tathāpi ya hilaŋ tkap niṅ umulaḥ brata saphala 
śiwādisarwwari//    
 
“Setelah kamu berhasil melaksanakan brata seperti yang telah saya jelaskan, 
Semua pahala dari yajña, tapa atau amal, seperti mandi di kolam suci, akan lebih rendah 
dari ini. 
Meskipun seseorang mungkin telah menikmati seribu juta perbuatan dosa di kehidupan 
sebelumnya,  



Meskipun demikian, ini akan terhapus melalui melakukan brata yang layak dari Malam 
Śiwa yang agung. 

 
8. yadin sagati-gatya niṅ waṅ amaṅun hala lumarani budḍi niŋ para, dwijāghna tuwi mon 

krĕtāghna gurutalpaka mati raray uṅgwa riŋ wtĕŋ, sapapa niki nāśa de niki-n ataṅhi 
manuju śiwaratri kottama, sawet ni paramaprabhāwa nikanaŋ brata kaliṅan i śabda 
ni ṅhulun·//    
 
“Tidak, peduli bagaimana seseorang telah melakukan kejahatan dan mendukakan 
sesamanya- 
Apakah dia telah menjadi pembunuh para brahmana, atau telah membalas kejahatan 
demi kebaikan, jika dia telah melanggar tempat tidur gurunya, atau telah membunuh 
seorang anak di dalam rahim – 
Semua dosanya dihapuskan jika dia terus berjaga-jaga saat menuju Malam Śiwa yang 
luar biasa, 
Karena kekuatan tertinggi dari brata ini - demikianlah arti śabda dari saya. 

 
9. yadin tan aṅulaḥ bratāṅhiṅ atutur tan aturu juga kāla maṅkana, sakalwiran i jāti niŋ 

wwaṅ atuhānwama bini jalu kanyakā kunĕŋ, Ø meka musi riŋ śiwālaya mamukti suka 
tan abalik· prih iṅ hati, sakahyun ika wastu sidḍa katkan katmu phala nikāmaṅun 
hayu//  
 
“Sekalipun dia tidak melaksanakan brata-nya, tetapi tetap sadar dan tidak tertidur pada 
saat itu, 
Tidak peduli orang macam apa dia, tua atau muda, wanita, pria atau wanita, 
Dia pasti akan mencapai surga Śiwa dan merasakan kebahagiaan, dan tidak akan pernah 
mengalami masalah lagi; 
Apa pun yang dia inginkan pasti akan terpenuhi dan dia akan menuai pahala dari 
kebaikan yang telah dilakukannya.” 

 
10. nahan wacana saŋ hyaṅ iśwara kapūhan iki sahana saŋ hyaṅ āŋrĕṅö, 

girīndratanayāsahur praṇata mintuhu ri sapawaraḥ jagatpati, byatīta ri tlas nirāwara-
waraḥ maluwaran i ḍatĕŋ nikaŋ wṅi, samaṅka tĕwĕk iṅ watĕk hyaṅ amaṅun brata 
katka-tkeŋ jagattrayā//  0//    
 
Begitulah kata-kata dewa Īśwara, dan semua dewa menjadi bingung ketika mereka 
mendengarnya. 
Putri Girindra menanggapi, membungkuk rendah dan mendengarkan semua instruksi 
Jagatpati. 
Mereka melewati bagaimana mereka berpisah menjelang malam, setelah dia 
memberikan arahannya; 
Ini adalah waktu ketika bala tentara dewa pergi untuk melaksanakan brata, bahkan 
sampai ke ujung alam semesta. 

 
 



B. TATACARA ŚIWARĀTRI MENURUT KITAB TANTRA AGUNG “UTTARA 
KAMIKA” 

 
 

Petunjuk brata atau arah pelaksanaan pemujaan Sivaratri di bulan Magha (Feb-Mar)” dalam Tantra 
Agung Uttara Kamika terdapat dalam Bab 11, terdiri dari 28 ayat. 
 
Berikut kutipan petunjuk pelaksanaan pemujaan Sivaratri di bulan Magha dalam Uttara 
Kamika Bab 11, sebagai berikut: 
 
 

11.1 

atha vakṣye viśeṣeṇa śivarātri vrataṁ dvijāḥ| śṛṇvantu saṁyatā yūyaṁ vratānāṁ 
uttamottamam||  

O, orang bijak sang dwijati!, sekarang saya akan menjelaskan dengan detail spesifik 
proses pelaksanaan pemujaan Sivaratri. Kalian semua mendengarkan instruksi ini 
dengan pikiran yang terkonsentrasi karena pemujaan khusus ini (vrata) dianggap yang 
paling utama di antara jenis pemujaan yang lebih tinggi. 
 
11.2-3 

anuṣṭhitaṁ purā devyā yadanyairapyanuṣṭhitam| mayā saha mudā sārdhaṁ 
ramantīpsitamāyayuḥ|| na bādhyante yamādeśāt kiṅkaraiḥ krūradṛṣṭibhiḥ| yamaṁ 
cāpi na paśyanti narakāṇi ca no yayuḥ||  

Ketaatan sumpah ini (sivaratri vrata) telah dilakukan dengan sepatut sebelumnya oleh 
Devi (Sivasakti) dan dilakukan oleh orang lain (dewa dan orang bijak) sesuai dengan 
aturan yang ditentukan. Karena pencapaian tersebut, Devi mencapai keadaan bahagia 
bersatu denganku. Yang lain dimungkinkan untuk mengalami keadaan yang sangat 
menyenangkan, setelah mendapatkan semua yang mereka inginkan. Mereka yang 
menjalankan sumpah tertinggi ini tidak akan terikat dengan tali yang dilemparkan oleh 
para pelayan Yama yang memasang wajah mengerikan dengan mata mereka yang 
menonjol. Mereka bahkan tidak akan melihat Yama. Dan, mereka tidak akan pernah 
pergi ke dunia neraka. 
 
11.4-5 

śṛṇudhvaṁ tadvidhānaṁ hi sarveṣāmapi saṁmatam| māghamāsyasite pakṣe vidyate 
yā caturdaśī|| tadrātriśśivarātrissyāt sarvapuṇya śubhāvahā| tasyāmeva śive pūjā 
śivaliṅge śivālaye||  

Sekarang dengarkan aturan rinci perayaan Siwaratri, yang dapat diterima oleh semua 
pengikut. Waktu malam hari yang bertepatan dengan hari bulan keempat belas paruh 
bulan gelap (Krishna paksha) di bulan Magha inilah yang disebut sebagai 



“Sivaratri”. Malam seperti itu saat tepat untuk pencapaian buah dari semua perbuatan 
baik. Pada malam ini Bhatara Śiwa harus disembah yang telah menjelma dalam bentuk 
Śiwalinga di kuil Śiwa. 
 
11.6-7 

kṛtasnānopavāsena pūrve'hni niyatena ca| sādhakenopacāreṇa kartavyā śraddhayā 
saha|| pañcaśuddhiṁ purā kṛtvā pūrvokta vidhinā tataḥ| śivāsanaṁ prakalpyātra 
mūrtiṁ vidyātanuṁ tataḥ||  

Pada hari yang baik ini, seorang guru harus berpuasa di pagi hari, setelah mandi 
upacara dengan cara yang ditentukan. Ritual yang bersangkutan harus dilakukan 
dengan ketekunan yang dibantu oleh murid-muridnya (sadhaka). Setelah 
menyelesaikan lima jenis penyucian sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan 
sebelumnya, guru harus merenungkan symbol perwujudan Tuhan dan kemudian 
bentuk simbul Tuhan yang relevan dan mengidentifikasi tubuh-vidya-Nya (tubuh yang 
terdiri dari kesadaran murni) dengan bentuk itu. 

 
11.8-9 

āvāhya sannidhīkṛtya śivaṁ pādyādinārcayet| abhyarcya gandhatailena 
piṣṭenodvartya śodhayet|| pañcāmṛtaiḥ pañcagavyaiḥ tattaduktyābhiṣecayet| 
gandhodakena vidhinā ghṛtādyaiḥ abhiṣecayet||  

Setelah memohon kepada-Nya dan mewujudkan kehadiran-Nya yang semarak di sana, 
ia harus menyembah Dewa Siva dengan mempersembahkan padya, acamana, dan 
arghya. Kemudian ia harus memuja-Nya dengan cendana dan bahan lainnya dan 
mengurapi Lingga dengan minyak wangi, menggosok seluruh bentuk dengan tepung-
pupur dan membersihkannya. Kemudian dia harus memandikan Lingga dengan 
campuran lima buah dan lima zat yang didapat dari sapi sesuai dengan petunjuk yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dia harus memandikan patung itu dengan air 
wangi (sandal), ghee dan cairan lain yang direkomendasikan. 
 
11.10-12 

pavitraiḥ pañcabhiḥ kuryāt pañcāṅgaiśca krameṇa tu| piṣṭena punarapyevaṁ 
udvartyāmalakena tu||cūrṇenāpi sapiṣṭena rajanyā dhūpitena ca| astreṇa 
śodhitenaiva śodhayedudakena tu|| nālikerodakenaiva taṁ paścādabhiṣecayet| 
gandhodakena mūlāṅga brahmabhiścābhiṣecayet||  

Kemudian, dia harus memandikannya dengan air yang dicampur dengan lima jenis 
daun yang bersuci dan lima jenis akar herbal dengan urutan yang benar. Sekali lagi, 
dia harus membersihkan patung itu dengan tepung-pupur, buah myrobalan, bubuk 
yang dibuat dari biji-bijian yang direkomendasikan dan bubuk kunyit setelah disucikan 
dengan dupa dengan pembacaan Astra-mantra. Setelah itu, ia harus membersihkan 
patung itu dengan air murni. Dengan cara yang sama, dia harus memandikan Lingga 



dengan air kelapa dan pasta cendana yang diencerkan. Semua ini harus dilakukan 
dengan iringan Mula-mantra, Brahma-mantra dan Anga-mantra. 
 
13.11-14 
 
kārpāsakena śuddhena vastreṇa parimārjitam| liṅgamāccādya devāṅgādyena 
śuddhena vāsasā|| yāmaṁ prati pṛthagdravyaiḥ gandhādyaiśca samarcayet| 
candanāgaru karpūra kuṅkumādyaiḥ krameṇa tu||  
 
Dia harus menyeka rupa-gambar dengan kain katun murni. Kemudian dia harus 
menutupi Lingga dengan kain murni yang terbuat dari sutra dan bahan lain yang cocok 
untuk menghiasi para dewa. Selama setiap sesi (yāma) malam, dia harus memuja 
Lingga dengan cendana, bunga dan bahan lainnya yang diatur dan disimpan secara 
terpisah untuk setiap sesi. Lingga harus disembah dengan cendana, gaharu, kapur 
barus, kunyit dan lain-lain dalam urutan yang ditentukan. 
 
15.11-16 

mallikotpala puṣpaiśca jātipuṣpaiśca bilvakaiḥ| dūrvākṣata tilaiścāpi saṁyuktaṁ 
samyagarcayet|| guggulvagaru niryāsa sarjasāraiśca dhūpayet| dīpayet susitenaiva 
vartinājyaplutena ca||  

Sang guru harus memuja Siwa dengan berbagai bunga seperti mallika, utpala, jati 
pushpa, bilva dan lain-lain yang berkaitan dengan dengan durva, akshata dan wijen. Ia 
harus mempersembahkan dupa dengan menggunakan guggulu, agaru, damar dan sari 
sarjara; persembahan lampu menggunakan sumbu putih murni yang dicelupkan ke 
dalam ghee. 

 
17.11-18 

pāyasaṁ prathame yāme dvitīye kṛsaraṁ bhavet| golamannaṁ tṛtīye tu śuddhānaṁ ca 
caturthake|| nivedya ca tataḥ paścāt sarvavyañjana saṁyutam| saghṛtaṁ 
gulasaṁyuktaṁ tāmbūlaṁ ca nivedayet||  

Di sesi pertama ‘payasa’ (nasi direbus dengan susu, gula dan kacang hijau) harus 
dipersembahkan sebagai naivedya. Pada sesi kedua (yāma) ‘makanan krusara’ (nasi 
yang direbus dengan tetes tebu, wijen dan ghee) harus dipersembahkan. Pada sesi 
ketiga, gulannam (nasi direbus dengan molase dan ghee) harus dipersembahkan. Pada 
sesi keempat, ‘suddha-annam’ (nasi murni yang belum dicampur) harus 
dipersembahkan bersama dengan sayuran matang yang dibumbui dengan bumbu. Pada 
akhirnya, ‘tambula’ (daun sirih dan wewangian mulut) harus dipersembahkan bersama 
dengan ghee dan potongan molase. 

 
 
 



11.19-20 

dhūpamārātrikopetaṁ śivāya vinivedya ca| homaṁ kuryādviśeṣeṇa kuṇḍe vā 
sthaṇḍile'tha vā|| kuṇḍakalpe'thavā pātre kuṇḍasaṁskāra pūrvakam| śivāgniṁ 
kalpayitvāgnau hṛdi kalpya śivāsanam|| saṁpūjya tatra deveśaṁ juhuyājjvalito'nale|  

Setelah mempersembahkan dupa bersama dengan ‘aratrika’ (lampu sentir yang 
diletakkan di dalam bejana) kepada Tuhan, sang guru harus melakukan pemujaan 
yāma (ritual pemujan api) dengan cara tertentu yang sesuai dengan keadaan, baik di 
lubang api atau di sthandila. Setelah menghidupkan api di lubang api itu sendiri atau 
setelah menempatkan api yang dibawa ke wadah terpisah, sang guru harus 
memanifestasikan api Śiva di sana, didahului dengan pelaksanaan ritual sakramental 
yang berhubungan dengan lubang api. Kemudian dia harus membayangkan tempat 
duduk untuk Bahatara Śiwa di jantung api-siva (śivāgniṁ), menyembah-Nya dan 
mempersembahkan persembahan di api yang menyala-nyala.  
 
11.21-23 

samidājya havirlāja tilairmūlāṅga brahmabhiḥ|| śivāddaśāṁśaṁ anyeṣāṁ 
mantrāṇāṁ āhutirbhavet| daśādi daśavṛddhyā tu yāvat pañcāśadāhutiḥ|| kṛtvā 
pūrṇāṁ śivenaiva nicchidra paripuraṇam| vandayitvātha tadbhasma 
deveśamabhivandya ca||  

Dia harus mempersembahkan persembahan dengan kayu bakar dari pohon yang 
direkomendasikan, mentega murni, nasi yang dimasak khusus di aula pengorbanan 
(havis), padi kering dan wijen dengan iringan mula-mantra, brahma-mantra dan anga-
mantra. Persembahan untuk mantra lainnya harus sepersepuluh dari total persembahan 
yang dipersembahkan dengan mula-mantra. Atau, persembahan seperti itu bisa 10 
sampai 50 kali, meningkatkan persembahan sebanyak 10 setiap kali. Kemudian dia 
harus mempersembahkan persembahan sempurna (purna ahuti) yang dimaksudkan 
untuk menyelesaikan kegiatan yang ditinggalkan secara tidak sengaja, memuji Śiva 
dan mempersembahkan abu suci yang dikumpulkan dari lubang api kepada-Nya 
dengan permohonan yang sesuai. 
 
24/11-26 

pūjayetpunarapyevaṁ pratiyāmaṁ punaḥ punaḥ| svayaṁ kartuṁ aśakyaścet svārthaṁ 
anyena kārayet|| nītvā jāgaraṇaṁ rātrau prabhāte vimale tataḥ| kṛtanityakriyaḥ 
paścāt snapanaṁ vidhipūrvakam|| devaṁ pūrvavadabhyarcya gurupūjāṁ tato nayet| 
dakṣiṇāṁ ca tato dadyād vittaśāṭhya vivarjitaḥ||  

Dia harus menyembah Śiva lagi dan lagi dengan cara yang sama, di setiap sesi yang 
berurutan. Jika dia tidak mampu melakukan semua ritual ini sendiri di setiap sesi, dia 
harus membiarkan orang lain yang merupakan muridnya sendiri untuk melakukan 
aktivitas ini. Setelah menghabiskan malam menjaga dirinya berjaga-jaga, ia harus 
keluar di pagi hari, melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi dan lain-lain, 



kembali ke kuil dan melakukan mandi snapana kepada Tuhan sesuai dengan petunjuk 
yang ditentukan dan menyembah Dia. seperti yang dilakukan sebelumnya. Kemudian 
yajamana (pelaksana) harus memuja Guru dan menghormatinya dengan biaya 
upacara, berhenti dari tipu muslihat tanpa mempertimbangkan kekayaan dan sumber 
dayanya. 
 
27-11-28 

liṅginaśśivabhaktāṁśca brāhmaṇānātithīnapi| pūjayecchaktito bhaktyā pūjāṁ 
samyak samāpya ca|| gatvā bandhujanaissārdhaṁ svagṛhaṁ prati sādhakaḥ| pādau 
hastau ca saṁkṣālya pāraṇāṁ tu samācaret||  

Kemudian pelaksana (yajamana) harus menghormati para penyembah yang memakai 
lingga, penyembah Siva, brahmana dan para tamu sesuai dengan kemampuan dan 
ketersediaan sumber daya dan dengan pengabdian. Setelah ini, dia harus 
menyelesaikan puja khusus pada acara khusus ini (Śivaratri). Setelah kembali ke 
rumahnya bersama kerabat dan tanggungannya, dia harus membersihkan kaki dan 
tangannya dan menutup puasa dengan makan. 

|| iti uttara kāmikākhye mahātantre māghaśivarātri pūjāvidhiḥ ekādaśaḥ paṭalaḥ ||  

Inilah akhir dari bab ke-11 berjudul “Arah Pelaksanaan Pemujaan Sivaratri di Bulan 
Magha (Feb-Mar)” dalam Tantra Agung yang disebut Uttara Kamika  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


